
ÖĞRETİM ELEMANININ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ 

 

1. Biriminiz: 

 

2. Uzaktan eğitimde hangi yöntemle ders verdiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  

☐Senkron (Canlı ders) ☐Asenkron (Ders kayıt videosu) ☐Senkron ve asenkron 

 

3. Uzaktan eğitim derslerinizi nerede verdiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  

☐ Stüdyo   ☐ Ofis   ☐ Ev   

 

4. Stüdyoda ders işlerken (senkron/asenkron) karşılaştığınız sorun/sorunlar nedir? (Birden 

fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

☐ İnternet kaynaklı     ☐ Gürültü kaynaklı  

☐ Donanım kaynaklı     ☐ Yazılım kaynaklı  

☐ Yer bulamama     ☐ Birimden yeterli teknik destek alamama 

☐ Hiçbiri 

 

5. Ofiste ders işlerken (senkron/asenkron) karşılaştığınız sorun/sorunlar nedir? (Birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

☐ İnternet kaynaklı     ☐ Gürültü kaynaklı  

☐ Oda paylaşımı kaynaklı   ☐ Donanım kaynaklı  

☐ Yazılım kaynaklı    ☐ UZEM’den yeterli teknik destek alamama 

☐ Hiçbiri 

 

6. Uzaktan eğitim sisteminde, varsa, sorun yaşadığınız modül/modüller aşağıdakilerden 

hangisidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

☐ Asenkron ders video kayıtları  ☐ Senkron ders video kayıtları 

☐ Perculus (senkron ders modülü)  ☐ Çevrimiçi sınavlar 

☐ Ödev indirme     ☐ Forum 

☐ Hiçbiri 

 

7. Üniversitemizin uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı bilgilendirme ve duyuruları yeterli 

buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Kesinlikle katılıyorum 

 

8. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan  bilgilendirme ve 

duyuruları yeterli buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Kesinlikle katılıyorum 

 



9. Uzaktan eğitim ile ilgili yardım içeriklerini faydalı buluyorum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Kesinlikle katılıyorum 

 

10. Asenkron ders içeriği hazırlama kurallarının esnetilmesinden memnunum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Kesinlikle katılıyorum 

 

11. Senkron derslerin ders süresinden memnun musunuz? 

☐ Evet    ☐ Hayır  

 

12. Senkron derslerin ders süresinden memnun olmama nedeniniz 

☐ Ders süresini uzun buluyorum   ☐ Ders süresini kısa buluyorum 

 

13. Asenkron derslerin ders süresinden memnun musunuz? 

☐ Evet    ☐ Hayır  

 

14. Asenkron derslerin ders süresinden memnun olmama nedeniniz 

☐ Ders süresini uzun buluyorum   ☐ Ders süresini kısa buluyorum 

 

15. Uzaktan eğitim sisteminden memnunum. 

☐ Kesinlikle katılmıyorum   

☐ Katılmıyorum  

☐ Kararsızım    

☐ Katılıyorum  

☐ Kesinlikle katılıyorum 

 

16. Uzaktan eğitim ile verilen ders sayısının arttırılmasını ister misiniz?  

☐ Evet    ☐ Hayır 

 

17. Uzaktan eğitim ile verilen ders sayısının arttırılması isteğinizin nedenini belirtiniz (200 

karakter ile sınırlıdır) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Uzaktan eğitim sisteminin iyileştirilmesi adına görüş ve önerileriniz (200 karakter ile 

sınırlıdır) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


